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Baderom med romfølelse for hele familien
Et personlig preg med fokus på det vesentlige. Nå lanserer Vedum et innbydende og sjenerøst
miljø med den nye baderomsserien Mezzo, designet av Jesper Ståhl.
- Her sørger vi for at hele familien har plass og føler seg velkommen, sier Vedums markedssjef
Marianne Färlin.
Baderomsserien Mezzo har en helt egen stemme. Navnet kommer fra musikkverdenen, og tar sikte på å balansere mellom
ytterpunktene med et sterkt fokus på det essensielle.
Nå bruker Vedum serien for å skape et praktisk og sjenerøst bad med dobbel servant. Den sterke romfølelsen gjør at overgangen
mellom badet og resten av hjemmet blir mykere.
- Her har vi valgt en fargetone som går i lett sandbeige, kombinert med et litt overraskende blått gulv. For å skape variasjon og
dynamikk er flisene bare lagt halvt oppover veggen, sier Marianne Färlin.
Det vennlige uttrykket kombineres med praktiske løsninger som den smarte oppbevaringsplassen på siden og den lett anvendelige
dobbeltservanten.
- Med Mezzo har vi klart å samle Vedums ulike verdier, som for eksempel design og personlighet på den ene siden og funksjonalitet
og brukervennlighet på den andre, sier Marianne Färlin.

Tips
La oppbevaringsløsningen
gi en behagelig romfølelse.
Her har vi valgt en fargetone
som går i lett sandbeige,
kombinert med et litt
overraskende blått gulv.
For å skape variasjon og
dunamikk, er flisene lagt
halvt opp på veggen.

I fokus
Et baderom hvor det er plass
til flere. Den praktiske dobble
servanten er relativt kompakt
og lett å plassere. Dessuten
får du mye oppbevaringsplass
i skuffene.

Du er velkommen til å laste ned høyoppløste bilder og en pressemelding i PDF. Du finner høyoppløste bilder på våre nyheter i vår
mediabank: www.vedum.no/mediabank/nyheter-bad2017. For ytterligere informasjon kontakt: Marianne Färlin, Vice VD og markedssjef i
Vedum Kök & Bad, tel. +46 512 557 13, marianne.farlin@vedum.se.
Vedum Kök & Bad utvikler, produserer, markedsfører og selger møbler for kjøkken, bad og vaskerom. Selskapet ble stiftet i 1919 og er
Sveriges største familieeide bedrift i sin bransje med ca 450 ansatte og en omsetning i 2016 på ca 630 millioner. Vedum Kök & Bad eies av
brødrene Magnus Efraimsson og Niklas Efraimsson. Hovedkontoret og fabrikken ligger i Vedum, Sverige.

